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I: Indledning  

 
Velkommen til år 0. Den 1. marts skiftede foreningen formelt navn til CP Danmark – 
Landsforeningen for cerebral parese. Spastikerforeningen blev lagt i arkivet for veltjente, men 
udtjente artefakter.  

Det er selvsagt alt for tidligt at konkludere noget endeligt på baggrund af den korte tid, der er 
gået. Det umiddelbare indtryk er imidlertid, at navnet og navneskiftet generelt er blevet vel 
modtaget i vores omgivelser. 

Der har været meningstilkendegivelser – ikke mindst på de sociale medier, hvor medlemmer (og 
ikke-medlemmer), har ytret utilfredshed med navneskiftet. Men mange mange flere har rost 
foreningen for beslutningen. Langt de fleste – også de eksterne samarbejdspartnere – har reageret 
med et: ”Ja, selvfølgelig. Det giver rigtig god mening”.  Selvfølgelig er man ikke spastiker. Ingen 
skal tænke og tale om sig selv som et handicap. Selvfølgelig er man først menneske – og dernæst 
har man så de udfordringer, der følger af, at man er født med en mere eller mindre indgribende 
hjerneskade. 

Men det er ikke gjort med et nyt navn. Vi skal også ændre og tilpasse indholdet i foreningen i 
forhold til vores ambition om at være en bred og rummelig forening, som favner alle mennesker 
med CP – uanset alder og uanset graden og karakteren af deres funktionsnedsættelse, pårørende 
– hvad enten de er forældre, søskende, bedsteforældre eller noget helt fjerde og alle andre, som 
har en interesse i cerebral parese og ønsket at støtte vores sag. 

Derfor skal vi først og fremmes styrke vores profil, som det naturlige og rummelige fællesskab, 
hvor alle, der er berørt af cerebral parese, kan finde aktiviteter, tilbud og viden. Det skal vi gøre 
med udgangspunkt i de ressourcer, vi har i sekretariatet – og det skal vi gøre ved at understøtte 
lokale og frivillige aktiviteter med udgangspunkt i kredsene og andre lokale eller regionale 
netværk. Vi skal på alle leder og kanter af foreningen arbejde for at understøtte og skabe 
mødepladser, hvor vores medlemmer kan træffes, spejle sig i og lære af hinanden.  

En del af den indsats er også at udbygge og styrke vores tilstedeværelse på de sociale medier. Det 
er også en del af fællesskabsoplevelsen, at man kan spejle sig i indholdet på vores hjemmeside, 
dele oplevelser og erfaringer på Facebook og dele billeder og øjeblikke på Instagram eller 
Snapchat. Vi skal ikke alene følge med tiden i vores navn, men også i den gavn vi gør. Det er det, vi 
mener, når vi siger Medlemmet i centrum. 

Det er også en del af et fællesskab at kunne ringe til en dygtig og kompetent rådgivning. At vide, at 
jeg er del af et fællesskab, som stiller professionel rådgivning til rådighed, når jeg har behov, er en 
del af den sikkerhed, vi som forening spænder ud under vores medlemmer. Vi skal levere en 
rådgivning, som er i faglig verdensklasse, som ser og forstår medlemmerne - uden at lefle og give 
urigtige forventninger om ydelser og hjælp, som systemet ikke kan levere.   

Fællesskab indebærer også, at vi fastholder og styrker vores handicappolitiske engagement. Jeg er 
ikke et øjeblik i tvivl om, at vi fylder og støjer mere i det handicappolitiske landskab, end vores 
størrelse berettiger til. I de seneste tre måneder er cerebral parese og foreningen blevet nævnt i 
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næsten 400 medieklip. Vi er her og der og alle vegne. Men det er også den forventning, vores 
medlemmer har til os. Vi er nemlig også et interessepolitisk fællesskab, hvor vores medlemmer 
forventer, at vi sætter deres vilkår og udfordringer på den politiske dagsorden – og skaber politiske 
resultater. 

Men jeg synes, vi med beslutningen om navneskiftet og med vedtagelsen af den nye strategi 
Medlemmet i Centrum har skabt fundamentet for en version 2.0 af vores fantastiske forening. Vi 
har – som tidligere sagt - lagt sporene ud for en udvikling, som forhåbentlig vil betyde, at 
foreningen i 2025 kan holde 75 års jubilæum, som en væsentlig større og stærkere forening, end vi 
er i dag. 
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II: Den handicappolitiske dagsorden 

Den handicappolitiske dagsorden har, siden vores sidste hovedbestyrelsesmøde og beretningen til 
mødet i november, været præget af flere væsentlige temaer med stor betydning for mennesker 
med cerebral parese. 

Overvågning 

En af de sager, som har fyldt rigtig meget – men desværre uden vi endnu er nået i hus med en 
løsning, er vores kamp for at få genindført muligheden af at få hjælp til overvågning af sit barn i 
hjemmet. Forældre til voksne børn over 18 år har tidligere kunnet få hjælp til at passe deres barn 
hjemme – også hvis hjælpen omfattede hjælp til overvågning, dvs. hjælp til blot at holde øje med 
den unge fx under søvn. Men den mulighed blev lukket, da en landsretsdom for nogen tid siden 
konstaterede, at kommunerne ikke – som det ellers var praksis - har hjemmel til at yde 
overvågning efter servicelovens §95. 

Konsekvensen er, at vi nu og gennem de seneste år har siddet med et meget stort antal sager, 
hvor kommunerne har fjernet overvågningstimerne og derfor reduceret antallet at hjælpetimer 
meget voldsomt. For de forældre, der udsættes for det, er konsekvensen typisk, at de enten 
vælger selv at løse opgaven uden hjælp fra kommunen - eller at sende deres voksne barn på 
institution. Et fuldstændig umuligt valg. Der har efterhånden været afholdt et større antal samråd i 
Folketingets socialudvalg, der er stillet et utal af spørgsmål til ministeren og vi har løbet ordførerne 
på dørene. Men både ministeren og Kommunernes Landsforening (KL) har gentagende gange 
hævdet, at det vil blive astronomisk dyrt at genindføre hjemlen til overvågning i §95. 

Da Ankestyrelsen i februar offentliggjorde sin længe ventede praksisanalyse for BPA-området 
(Borgerstyret Personlig Assistance), fik vi en ny anledning til at sætte fokus på problemstillingen. 
Med Ankestyrelsens analyse kan vi dokumentere, at de omkostninger til at genindføre 
overvågning langt fra er så omfattende, som hævdet. Selv om kommunerne ikke længere må 
afholde udgiften via §95, så har det offentlige stadig en meget stor udgift til disse børn, nu blot 
finansieret på anden vis – bl.a. i form at udgifter til døgninstitutioner.  

Derfor har vi igen rejst sagen politisk. Der har været nye samråd, vi har skrevet debatindlæg, flere 
af vores berørte medlemmer er gået i pressen, og Lone Møller har henvendt sig til både børne- og 
socialminister Mai Mercado og til formanden for KL’s socialudvalg Joy Mogensen. Foreløbig kun 
med det resultat, at ministeren og KL udtrykker deres store forståelse for forældrene og deres 
frustration. Ord, men ingen handling. Vi har som vores seneste initiativ bedt Danske 
Handicaporganisationer (DH) tage sagen med på deres kommende møde med KL. 
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Vi har kæmpet og kæmpet sammen med bl.a. Epilepsiforeningen og Dansk Handicapforbund (DHF) 
– og vores politiske allierede Karina Adsbøl (DF) og Kirsten Normann Andersen (SF) – og 
efterhånden også den øvrige opposition. Men foreløbig uden held. Ministeren fastholder, at der 
ikke er penge til en løsning, men vi bliver ved med at spørge: hvordan kan der være penge til at 
sende unge på døgninstitution, men ikke penge til at lade dem passe hjemme? Og vi fortsætter 
kampen, når der efter folketingsvalget er sat et nyt hold.   

Sundhedsområdet  

Den sundhedspolitiske diskussion har det seneste halve år været total domineret af regeringens 
udspil til en sundhedsreform. Og det er desværre i meget høj grad blevet til en strukturdiskussion 
– og kun i meget begrænset omfang til en indholdsdiskussion.  

CP Danmark har ikke nogen selvstændig holdning til, hvorvidt regionsrådene skal nedlægges og 
om der skal være politikere på regionalt niveau eller ej. Vores interesse er alene, at den struktur 
der vælges sikrer, at mennesker med CP får det bedst mulige tilbud. På det parameter kan der 
være både fordele og ulemper ved den aftale, der er indgået mellem Regeringen og Dansk 
Folkeparti (DF). Fordelene er, at der muligvis i tilknytning til de nye sundhedscentre, kan opbygges 
en ny og styrket kompetence på CP-området – eksempelvis på voksenområdet. De mest 
iøjnefaldende ulemper er, at et meget større kommunalpolitisk ansvar for sundhedsområdet vil 
presse handicapområdet. Hvis de samme politikere fremover skal prioritere ressourcerne til både 
sundhed-, social-, skole- og handicapområdet, så er det grund til at frygte for den opmærksomhed 
og det politiske rum, der bliver for handicapområdet. Al erfaring viser, at sundhedsområdet har en 
tilbøjelighed til trække al økonomi og al politisk opmærksomhed til sig. 

Regionernes rolle på handicapområdet 

Der hvor sundhedsreformen umiddelbart kan få størst og mest negativ betydning for handicap- og 
CP-området er i forhold til det specialiserede socialområde, hvor regionerne i dag driver en række 
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højt specialiserede tilbud til mennesker med handicap – herunder Jonstrupvang og Neurocenter 
Østerskoven for mennesker med cerebral parese. 

Realiteten er, at regeringen slet og ret havde glemt, at regionerne driver en række specialiserede 
tilbud på handicapområdet. Derfor var disse tilbud overhovedet ikke tænkt ind i reformen. Først 
da CP Danmark, Landsforeningen LEV og Danske Handicaporganisationer tog problemstillingen op, 
vågnede regeringen op – og foreslog helt uigennemtænkt, at man blot kunne overføre de 
nuværende 64 specialiserede handicaptilbud til kommunerne. 

Vi har sammen med en række andre organisationer gjort voldsomme indsigelser mod den løsning. 
Sporene fra kommunalreformen skræmmer og opmuntrer ikke til en gentagelse. Der er siden 
kommunalreformen og kommunernes overtagelse af en række tilbud på handicapområdet sket en 
voldsom afspecialisering inden for vores område. Det drejer sig bl.a. om kommunikation og 
hjælpemidler. Derfor betragter vi det som helt udelukket, at specialiserede tilbud som 
Jonstrupvang og Østerskoven kan drives af en kommune. 

Derfor har vi slået til lyd for, at drøftelsen om sundhedsreformen skal benyttes til en 
grundlæggende diskussion om specialisering og kvaliteten i de tilbud, der skal gives til de borgere, 
som har de mest komplekse problemstillinger – uanset om de er kommunale eller regionale. Vi har 
over for regeringen og diverse ordførere givet udtryk for disse fire synspunkter: 

 Finansieringen af de specialiserede tilbud. Det er helt afgørende, at der skabes økonomiske 
incitamenter, som tilskynder kommunerne til at bruge og vælge de bedste og højt 
specialiserede tilbud.  

 En finansieringsreform skal understøttes af en visitationsreform. Kommunerne skal vide, 
hvad og hvor de bedste tilbud findes. Og de skal kunne pålægges at bruge dem. Derfor skal 
kommunerne ikke have monopol på at visitere. Til nogle tilbud bør der være central 
visitation og/eller borgerne skal have mulighed for at påklage og få en second-opinion på 
visitationen. Det nytter ikke at opretholde specialiserede pladser, hvis kommunerne bare 
undlader at visitere til dem.  

 Der skal laves en national specialeplanlægning på det sociale område. Det indebærer, at 
man giver fx de regionale sundhedsforvaltninger ansvar for bestemte målgrupper og de 
mest specialiserede tilbud til målgruppen. Det er vigtigt, at forpligtelsen til at opbygge en 
særlig og højt specialiseret viden på bestemte målgrupper også følges af en forpligtelse til 
at drive højt specialiserede tilbud til målgruppen. Viden uden bund i praksis er sjældent 
særlig nyttig.  

 Udvikling af kvalitetsstandarder for, hvad et højt specialiseret tilbud er til bestemte 
målgrupper. Specialisering og høj kvalitet kan ikke defineres på 98 forskellige måder. Vi må 
sikres større faglig ensartethed på tværs af kommunerne.  

Regeringen og DF er i forbindelse med indgåelse af aftalen enige om at udskyde en beslutning om 
de specialiserede handicaptilbud, indtil der er foretaget en analyse af de 64 regionale tilbud. Og en 
udskydelse til brug for eftertanke er bedre end en hurtig og hovedløs beslutning. Men vi synes 
ikke, det er nok, at man ser på de 64 regionale tilbud – man må lave en samlet og fuldstændig 
analyse af hele det specialiserede område – også det der i dag ligger hos kommunerne. 
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Øvrige sundhedspolitiske dagsordner: 

Screeningsprogrammerne til forebyggelse af kræft 

Undersøgelser dokumenterer, at mennesker med cerebral parese ikke deltager i 
screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i tilnærmelsesvist samme omfang som befolkningen 
i øvrigt. Det har vi henvendt os til ministeren om, ligesom vi på adskillig andre måder har forsøgt at 
gøre opmærksom på problemstillingen. Det er lykkedes at få etableret et samarbejde med en 
række andre organisationer om problemstillingen, ligesom Det Centrale Handicapråd (DCH) har 
taget problemstillingen op.  

Det er vores antagelse, at de problemer, vi har set dokumenteret for deltagelsen i 
livmoderhalskræftundersøgelserne, også kan gøre sig gældende på de øvrige screeningsområder: 
tarm- og brystkræft.   

Vi fortsætter derfor med: 

- at presse på i det politiske system. Forretningsudvalget (FU) har netop bedt om et møde 
med ministeren 

- at arbejde sammen med andre organisationer, Kræftens Bekæmpelse og Det Centrale 
Handicapråd for at få myndighederne i tale 

- at finde midler til at skabe yderligere dokumentation gennem nye analyser af deltagelsen i 
screeningsprogrammerne. Vi har sammen med Statens Institut for Folkesundhed og LEV 
udarbejdet en større projektbeskrivelse til afdækning af de to målgruppers deltagelse i 
screening for brystkræft. Ansøgningen er sendt til Helsefonden og behandles af fonden i 
maj 

 Ambulatorier for voksne med CP 

Det er et stort ønske fra foreningen, at det etableres regionale ambulatorier for voksne med CP. 
Når ambulatorietilbuddet for børn og unge med CP ophører i 16-18 års alderen, er der kun 
tilbuddet hos praktiserende læge tilbage. Mange oplever det tilbud som utilstrækkeligt og slet ikke 
specialiseret nok i forhold til de helbreds- og sundhedsproblemer, mange voksne med CP oplever: 
dårligere fysik og eksisterende funktioner der forfalder, flere smerter, udtrætning, stress og 
depression og i det hele taget større og større kognitive udfordringer.  

Foreningen er inviteret ind i en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Rigshospitalets Neurocenter, 
Elsass Fonden og flere andre, som ser på indholdet i et evt. ambulatorietilbud. 

Vi har i forbindelse med drøftelserne om sundhedsreformen været i kontakt med Danske Regioner 
over flere omgange. Og i den forbindelse har vi bl.a. bragt det manglende sundhedstilbud til 
voksne op. Når valget er overstået og vi ved, hvilken skæbne sundhedsreformen får, vil vi vende 
tilbage til Danske Regioner for en nærmere drøftelse. 

Årlige sundhedstjek  

En række kommuner har som led i et Satspuljeprojekt gennemført forsøg med regelmæssige årlige 
sundhedstjek hos borgere med handicap, som enten bor for sig selv med omfattende hjælp eller 
bor på døgninstitution. Erfaringerne fra projektet er ikke endeligt offentliggjort, men de foreløbige 
resultater viser, at der opdages enkelte meget alvorlige udiagnosticerede lidelser og rigtig mange 



 

9 
 

Landsformandensberetning          April 2019 Hovedbestyrelsen 
November 2018 

mindre lidelser - som ved tidlig indsats -  kan forebygge udvikling af meget alvorlige sygdomme. CP 
Danmark arbejder derfor sammen med en række andre organisationer i et sundhedsnetværk om 
at få indført obligatoriske og landsdækkende årlige sundhedstjek hos borgere med handicap, som 
enten bor for sig selv med omfattende hjælp eller bor på døgninstitution.  

Cowi, som udarbejder evalueringsrapporten over projektet, forventer, at evalueringen 
offentliggøres i løbet af april. Når evalueringen foreligger, vil vi – sammen med 
sundhedsnetværket – tage sagen op politisk.  

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 

Som nævnt kort i forbindelse med overvågning, så har Ankestyrelsen offentliggjort en 
undersøgelse af kommunernes praksis på BPA-området.  

Praksisundersøgelsen viser desværre alt for tydeligt, det vi godt vidste i forvejen fra vores egen 
rådgivning. Kommunerne er yderst tilbageholdende, når det gælder den egentlige BPA (§96) – og 
kommunerne farer forvildet rundt i reglerne om §95. Ankestyrelsens undersøgelse viser, at 
kommunerne på en række områder udfordrer reglerne voldsomt i et forsøg på at reducere 
omkostningerne i den enkelte ordning og helt generelt.  

Et af de områder, vi politisk har taget fat i, er kommunernes løbende reduktion af beløbet til 
administration. Når en borger vælger at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en virksomhed eller 
organisation (som fx LOBPA), så skal der selvfølgelig være penge i bevillingen til, at 
firmaet/organisationen kan betales for sit arbejde. Vi ser desværre, at kommunerne systematisk 
reducerer i det beløb, ligesom betalingen er meget forskellig fra kommune til kommune. Nogle 
kommuner beregner 17 kr. mens andre beregner 3 kr. Konsekvensen er, at det i nogle situationer 
og i nogle kommuner bliver umuligt at finde en virksomhed/organisation, som vil varetage 
administrationen. I praksis kan det betyde, at der er kommuner, hvor man slet og ret ikke kan få 
en BPA-ordning, fordi det reelt er umuligt at få varetaget arbejdsgiveransvaret. 

Beskæftigelse 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og socialminister Mai Mercado barslede den 1. 
oktober med deres længe ventede fælles udspil om handicappedes beskæftigelse. Udspillet er på 
120 mio. og lægger op til at skaffe 13.000 mennesker med handicap i arbejde. Intentionerne i 
udspillet er rigtig gode. Men det er ganske enkelt ikke muligt for nuværende at sige noget præcist 
om, hvilken betydning udspillet vil få for vores medlemmer. Udspillet er relativt ukonkret og har 
mange initiativer, som skal påvirkes på systemniveau. Et af de mere konkrete initiativer er et 
såkaldt kompetencekort, som skal kunne dokumentere over for en kommende arbejdsgiver, hvilke 
støtte- og kompensationsmuligheder, den enkelte person har ret til. Hvis det reelt bliver en 
beskrivelse af, hvilken hjælp, man har ret til, så vil det være et stort skridt frem. Hvis det blot bliver 
en beskrivelse af, hvilke muligheder der evt. kan komme på tale, så vil det være af begrænset 
betydning. 

Vi følger selvfølgelig implementeringen af planen – og vi vil, i det omfang den udmøntes i konkrete 
projekter eller puljer byde ind, hvor det er relevant.  
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Uddannelse 

Uden uddannelse ingen beskæftigelse. Så simpelt er det. Derfor har en del af kritikken af social- og 
beskæftigelsesministerens beskæftigelsesudspil også være den manglende kobling til 
uddannelsesområdet. Især Dansk Folkeparti har været hårde i deres kritik. Og af samme grund er 
DF kommet med et meget omfattende udspil på uddannelsesområdet, hvor virkelig mange af de 
problemer, vi kender fra uddannelsessektoren, er adresseret.   

Presset fra DF har fået regeringen til at komme med et ret omfattende udspil til en opgradering af 
erhvervsuddannelserne, hvor handicappedes mulighed for at gå på en erhvervsuddannelse også 
tilgodeses. Det betyder bl.a. at et af CP Ungs meget store ønsker om, at der kan ydes SU-handicap- 
tillæg på erhvervsuddannelserne, er blevet gennemført. Det betyder, at de elever, som – på grund 
af deres funktionsnedsættelse - ikke er i stand til at supplere deres SU med indtægter fra erhvervs- 
arbejde, bliver berettiget til betydeligt tillæg til deres SU. At det nu er gennemført, skyldes ikke 
mindst det pres CP Ung har lagt og de drøftelser de unge har haft med bl.a. Mattias Tesfaye (S).    

DH har også besluttet at have et særligt fokus på uddannelse. Derfor har de fået 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) til at gennemføre en analyse af unge handicappedes 
deltagelse i ungdomsuddannelserne. Og det ser desværre rystende dårligt ud. 88% af alle 18-årige 
er i gang med en ungdomsuddannelse, mens kun 64% af unge 18-årige med et handicap er i gang 
med en ungdomsuddannelse (inkl. Den Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU). Og ser man 
på antallet af 25-årige, som har afsluttet en ungdomsuddannelse, så viser det sig, at 80% af alle 
25-årige har afsluttet en ungdomsuddannelse, mens kun 54% af unge 25-årige med et handicap 
har afsluttet en ungdomsuddannelse. Det betyder, at færre unge med handicap når målstregen. 
Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er 2 procentpoint højere blandt unge med handicap end 
blandt unge generelt. 

STU - Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse  

En stor gruppe unge med handicap – og en meget stor gruppe unge med CP - benytter STU, som 
deres vej til en ungdomsuddannelse. Derfor har vi fulgt evalueringen af STU meget tæt - og nu 
også den efterfølgende analyse af overgangen fra STU til job/videre uddannelse og frafald. 
Evalueringen viste, at mange unge faldt fra under vejs på STU – og at mange unge ikke kom godt 
videre fra STU. Alt for mange faldt ud til ingenting. Derfor er der lavet en særlig evaluering af de to 
spor – og evalueringen peger på en række initiativer, som tydeligvis har betydning for både frafald 
og overgangen til livet efter STU. I samarbejde vores partnere i STU-alliancen er vi lige nu i gang 
med at samle op på den seneste evaluering og vi vil i løbet af den kommende tid være del af en 
række udmeldinger om initiativer, der kan være med til at højne kvaliteten i STU. Det handler bl.a. 
om visitationen, inddragelse af forældre og den unge, valgfrihed mellem forskellige tilbud og 
samarbejdsrelationen mellem STU og jobcentre. 
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Forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese  

Som en del havde mulighed for selv at erfare på Landsmødet, så er der grund til at se frem til, at 
der offentliggøres en forløbsbeskrivelse for børn og unge med cerebral parese.  
 
Forløbsbeskrivelsen skal guide og vejlede kommuner, regioner, botilbud og andre, som har 
ansvaret for, at børn og unge med svær CP, får de bedst mulige tilbud. En forløbsbeskrivelse er en 
overordnet beskrivelse af et samlet og koordineret forløb for de mest komplekse handicap. 
Forløbsbeskrivelsen beskriver faglige metoder, konkrete tilbud, god indsats og hensigtsmæssige 
forløb. 
 
Forløbsbeskrivelsen udarbejdes af en faglig arbejdsgruppe bestående af Socialstyrelsen og 
Kommunernes Landsforening (KL), samt med deltagelse af Undervisningsministeriet, 
Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Derudover er forskellige faglige eksperter en del af 
arbejdsgruppen. Der nedsættes desuden en referencegruppe bestående af fagpersoner og 
relevante bruger- og interesseorganisationer. CP Danmark deltager selvsagt i referencegruppen. 

Forløbsbeskrivelsen er ikke en facitliste eller en ufravigelig standard, som kommunerne og andre 
skal følge. Forløbsbeskrivelsen er en guideline – et sæt retningslinjer, som de forskellige aktører 
skal hente inspiration i. 

Forløbsbeskrivelsen er indfrielse af et længe næret ønske fra foreningen. Vi har især presset på for 
at få nogle faglige og metodiske retningslinjer omkring alternativ kommunikation og 
nødvendigheden af, at børn og unge udredes neuropsykologisk før skolestart og før påbegyndelse 
af en ungdomsuddannelse.  
 
Forløbsbeskrivelsen er først og fremmet skrevet som en guide til kommunerne og de 
fagprofessionelle, men vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at forløbsbeskrivelsen vil blive et uvurderligt 
værktøj for forældrene i deres dialog med kommunen om, hvad der er det rigtige og relevante 
tilbud til deres barn. Vi har store forventninger til forløbsbeskrivelsen. 
 

Valg til folketinget senest 17. juni 2019 

Selv om valget endnu ikke er udskrevet, så opfører alt og alle sig, som om de står midt i 
valgkampen. De politiske meldinger er tonet af valgkampen – og de politiske handlemuligheder er 
definitivt påvirket af, at der stort set ikke er tid til bage i den nuværende regeringsperiode.  

Det betyder selvsagt, at vi i foreningen og i sekretariatet også er i fuld sving med at planlægge 
valgkampsaktiviteter. 

Det er besluttet at vores fokus i valgkampen skal være:  
Sundhed, BPA og beskæftigelse/uddannelse. 

Vi vil i den kommende tid udarbejde udkast til debatindlæg, som vil blive tilbudt til kredsene, så 
kredsformanden kan stå som afsender til de lokale og regionale aviser. Samtidig vil 
landsformanden forsøge at få indlæg om primært sundhed og sundhedsreformen i de 
landsdækkende dagblade. 
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Der ud over vil vi selvfølgelig benytte enhver lejlighed, som måtte byde sig, til at bringe andre af de 
emner, vi har en interesse i, ind i valgklampen. 

III: Den foreningspolitiske dagsorden 

Den foreningspolitiske dagsorden har naturligvis været domineret af landsmødet og de vigtige 
diskussioner og beslutninger, der blev taget om strategiplan og navneændring. Det har jeg allerede 
sagt en del om i indledningen, men der er dog behov for at uddybe og supplere med nogle enkelte 
vinkler.  
 

Nyt navn: CP Danmark 
Vi har, som vi beskrev i beretningen allerede i november fulgt en dagsorden for navneskiftet, som 
falder i fire punkter: 

1) Administration og regnskab (skift af navn i forhold til banker, CVR-registrering, 
foreningens fonde, nyt domænenavn, nye e-mailadresser mv.) 

2) Logo og nyt navn i egne medier og materialer (Facebook, brevhoved, 
medlemsmagasinet, hjemmeside, e-mailsignatur, nyhedsbreve, pjecer, etc.) 

3) Storytelling – hvorfor skifter vi navn? Rettet mod medlemmer og samarbejdspartnere  
4) Markedsføring af foreningen – eksternt mod den danske befolkning 

 
De tre første punkter er vi kommer rigtig godt i mål med. Nogle af de mere administrative ting 
foregår stadig og løbende efterhånden, som vi når frem eller bliver opmærksom. 
 
Vi er imidlertid ikke i mål, hvad angår vores eksterne kommunikation. Vi har haft relativ stor 
succes med debatindlæg og pressemeddelelse om navneændringen i et stort antal lokal- og 
regionalaviser. Interviewet med Lone er nået bredt ud ligesom omtalen af Helene Elsassprisen og 
vores deltagelse i Hjernekassen gav os et godt afsæt. 
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Men de ændringer, der er sket i sekretariatet hen over jul og ind i januar, har betydet, at vi 
desværre ikke har haft personaleressourcer og kræfter til at løfte den eksterne kommunikation til 
den brede offentlighed. Vi er helt opmærksomme på dette efterslæb. Vi har en del økonomiske 
ressourcer til opgaven, men vi mangler hænderne og de kreative kræfter.  Det har høj prioritet, 
men vi er også nødsagt til åbent at vedgå, at vi ikke kan nå det samme på samme tid med færre 
hænder. 

 

De nye ungetilbud 
Foreningens tre nye ungetilbud er sat i gang, men er stadig i en opstartsfase og vil være det i noget 
tid endnu. Ung Til Ung Linjen gik i luften den 4. april, men den egentlig landsdækkende lancering 
kunne først ske efter 8. august, hvor websitet www.ungtilungmedcp.dk var færdigt. Alle 
børneambulatorier har fået postkort og plakat tilsendt og alle landets folkeskoler har fået en mail 
vedhæftet en PDF, som lærerne kan skrive ud og give til en elev med CP.  
 
Også vores ungeinitiativer har været ramt af de omstruktureringer,vi er igennem på 
sekretariatsniveau.  

Med stor energi har en håndfuld friske unge med CP i samarbejde med CP Danmarks sekretariat 
de seneste par år arbejdet målrettet på at etablere et nyt ungeunivers. Dels Ung Til Ung Linjen, der 
tilbyder chat og samtale hver 14. dag, og dels websitet ungtilungmedcp.dk.  

Ung Til Ung Linjen startede den 4. april 2018 med fire samtalepartnere. Efter en fantastisk god 
eksponering i Go’ Morgen Danmark havde åbningsdagen omkring 20 henvendelser. Samtidig 
etableredes Facebook-siden ’Ung Til Ung med CP’, så de unge havde en platform at boltre sig på. 
Her kunne man også følge nedtællingen til det den nye unge-website, der åbnede efter 
sommerferien. Trods bestræbelserne på at gøre opmærksom på muligheden ved annoncering, 
produktion af flyers til landets ambulatorier og skoler samt fin eksponering på CP Danmarks egne 
platforme: medlemsmagasin, hjemmeside og Facebook, har det været svært at fastholde de unges 
interesse for Ung Til Ung Linjen. Således har der kun været meget få henvendelser på 
åbningsaftenerne. 

Da der på grund af uddannelse og job har været lidt frafald i gruppen af samtalepartnere, valgte vi 
i februar i fællesskab at sætte den mest krævende del, Ung Til Ung Linjen, på pause. Websitet og 
Facebook-profilen kører naturligvis videre. 

Sammen med sekretariatet arbejder to af de mest energiske unge, Maja Grosser og Frederik 
Walter Olsen, nu på at udvide holdet og dermed styrke ungeuniverset. Det er tanken at lave en ny 
genstartsproces, hvor hele konceptet med Ung Til Ung Linjen revurderes, bl.a. omkring 
markedsføring og telefontid. I øjeblikket efterlyser vi flere modne unge med CP i alderen 18-25 år, 
der vil være med til denne proces. Foreløbig har seks unge meldt sig klar til udfordringen. Det er 
planen at genstarte Ung Til Ung Linjen efter sommerferien. 

Østerskoven og Jonstrupvang 

Både for så vidt angår Østerskoven som Jonstrupvang, så ser vi formentlig ind i store forandringer i 
løbet af den nærmeste fremtid. 

http://www.ungtilungmedcp.dk/
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For det første kan både Østerskoven og Jonstrupvang blive påvirket af de beslutninger, der måtte 
blive truffet om en evt. sundhedsreform. Hvis regeringen får magt, som den har agt, så vil de to 
tilbud formentlig skulle skifte driftsherre fra de nuværende regioner – formentlig til en kommune. 
Det vil selvsagt kunne føre til en række administrative og praktiske udfordringer. 

For det andet er det en udfordring, at vi som forening står som ejere af to så store bygningsmasser 
som Østerskoven og Jonstrupvang. Det er selv på relativt kort sigt en uholdbar konstruktion. CP 
Danmark har ikke den fornødne kapital til – i hvert fald ikke i længden – at kunne drive og 
ajourføre disse to store ejendomme. Selv om problemstillingerne aktuelt er forskellige for hhv. 
Østerskoven og Jonstrupvang, så er den langsigtede udfordring den samme. Vi har ikke de 
fornødne muskler til at kunne drive de to ejendomme hensigtsmæssigt. Derfor ser vi ind i en 
fremtid, hvor der skal findes nye veje for de to ejendomme.    

Østerskoven 

For fem år siden byggede vi nyt og om på Østerskoven. Så bygningsmæssigt står Østerskoven 
stadig rimelig skarpt, men efterspørgslen efter CP-pladserne på Østerskoven er kritisk for nedad- 
gående. Samtidig har Region Nordjylland, som vi driver Østerskoven i samarbejde med, meddelt, 
at man i øjeblikket arbejder på en ny strategi på det samlede hjerneskadeområde i regionen. 

Strategien for den fremtidige indsats på det samlede hjerneskadeområde, har været til politisk 
drøftelse i regionsrådet den 30. oktober. Her er det blevet besluttet, at samle alle regionens 
aktiviteter på hjerneskadeområdet – både medfødte og erhvervede hjerneskader. Regionen 
ønsker at samle alle aktiviteterne på Østerskoven. Det betyder, at Østerskoven fremover vil blive 
centrum for hele regionens hjerneskadetilbud.  

Konsekvensen er, at den nuværende selvejende institution på Østerskoven nedlægges og regionen 
indtræder direkte i lejekontrakten med CP Danmark. Økonomisk har det ingen konsekvenser for 
foreningen, da Regionen overtager alle den selvejende institutions forpligtelser. Når det har været 
nødvendigt at ændre på organiseringen, så skyldes det, at regionen ikke kan investere i bygninger 
på arealer, som drives af en selvejende institution – og betingelsen for beslutningen om af samle 
aktiviteterne på Østerskoven er, at der udvides med yderligere pladser. 

Fremover vil der således på Østerskoven være et tilbud til både unge med CP (medfødt 
hjerneskade) og et tilbud til unge/voksne med erhvervede hjerneskader. Regionen har 
understreget, at man er interesseret i at indgå et formaliseret samarbejde med CP Danmark om 
tilbuddet til unge med CP, så CP Danmark fortsat er en del af tilbuddet på Østerskoven.  

Jonstrupvang.  

Som omtalt mange gange, så har vi i rigtig mange år jagtet en finansieringsmodel, som giver os 
mulighed for at renovere og nybygge på Jonstrupvang. Efterspørgslen efter pladser på 
Jonstrupvang er fortsat og konstant høj. Men vi ved også, at den bygningsmæssige standard på 
Jonstrupvang er ved at nå sin udløbsdato. Der er behov for nye og moderne boliger, hvis 
efterspørgslen efter tilbuddet skal opretholdes. 

Som nævnt har vi afsøgt et utal af finansieringsmodeller, men har hver gang måttet konstatere, at 
vi endte i en blindgyde. I øjeblikket fører vi imidlertid drøftelser med både Elsass Fonden og 
regionen om en fælles finansiering. Vi er lige nu så optimistiske på den models vegne, at vi har 
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taget kontakt til Furesø Kommune for at få klarhed over, hvordan de formelle krav vil være for 
bl.a. lokalplan i tilfælde af nybyggeri. 

Næste skridt i processen er, at der udarbejdes et skitseprojekt, som i grove træk beskriver og 
visualiserer, de tanker og planer vi har. Der er lige nu kontakt til et konsulentfirma, som har sagt ja 
til at hjælpe os med et forprojekt inden for den ønskede tidsramme, som er juni 2019.  

Udarbejdelsen af et forprojekt vil koste i omegnen af 400.000,-. I princippet en udgift, som 
påhviler CP Danmark som ejer, men Elsass Fonden har stillet i udsigt, at de vil dække udgiften. 
Elsass Fonden er derfor søgt om midlerne. 

Familiedag hos Elsass flytter i år til Jylland 

Efter 10 succesfulde år, hvor CP Danmark i samarbejde med Elsass Fonden har holdt årlige 
familiedage i fondens flotte lokaler i Charlottenlund, er det nu aftalt, at årets familiedag bliver 
afholdt i Jylland. Det var et ønske, der blev udtrykt af de to direktører Peter Lindegaard, Elsass 
Fonden og Mogens Wiederholt, CP Danmark, under familiedagen i oktober 2018, hvor der var 
gjort lidt ekstra ud af at festligholde 10. års jubilæet. 

I øjeblikket forberedes dagen ’ud af huset’, og hvis alt går efter planen afholdes familiedagen 
lørdag den 26. oktober 2019 i Pindstrup Centret ved Ryomgård. Den faglige del af familiedagen vil i 
år have fokus på børn med cerebral parese i alderen 12-15 år og deres - og forældrenes 
udfordringer - i overgangen til teenageårene. 

Helene Elsass Prisen 

For andet år har vi kunnet uddele Helene Elsass Prisen i samarbejde med Elsass Fonden. Og det 
blev en festdag, hvor to indiskutable prismodtagere sammen med Prinsesse Benedikte kastede 
glans over arrangementet og CP-sagen. Det to modtagere var hhv. Astrid Lorentzen, gymnasieelev 
fra Sønderborg og Pauline Schmidt, mor fra Vestjylland. Astrid fik prisen som rollemodel for 
hendes ukuelige kamp for at få en uddannelse. Astrid kommunikerer udelukkende via talemaskine. 
Pauline fik prisen for sit arbejde med at organisere legeweekender for børn med CP i Jylland. 
Pauline er selv mor til et barn med CP, som manglede legekammerater. Derfor initiativet til 
legeweekenderne. 

Lone Møller sagde bl.a. i sin tale ved overrækkelsen: 

Det er helt afgørende for prisen, at der kommer gode og kvalificerede indstillinger. For det, der er 
styrken og betydningen ad at have en pris som Helene Elsass Prisen er jo, at vi ved at hædre nogle 
af de ildsjæle, rollemodeller, projekter og aktiviteter, som skiller sig ud, kan få hele vores område til 
at stråle. Det vi gør, er jo dybest set, at vi låner lidt af den styrke og energi, som de mennesker og 
aktiviteter, vi hædrer, udstråler. 

Jeg er glad for at kunne stå her i dag, fordi det, at vi er her sammen – Elsass Fonden og CP 
Danmark - er udtryk for, at to store og helt centrale spillere på CP-området, er sammen om at løfte 
og italesætte en positiv fortælling om det at have CP.  
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Der er så ufattelig mange mennesker, som på trods af deres funktionsnedsættelse eller på trods af 
det pres og de kampe, der skal kæmpes som pårørende, præsterer det utrolige. Husk bare på sidste 
år, hvor vi kunne hædre et helt fodboldhold.  

Der er nok, som har travlt med, at fortælle om alt det, vi ikke kan. Derfor er det så fantastisk – og vi 
har virkelig brug for det - at der sættes lys på alt det, vi kan. Alt det fantastiske mennesker med CP 
og deres pårørende udretter. 

 

Brugerrådslandsmøde 

For ottende år i træk har vi afholdt brugerrådslandsmøde i samarbejde med Dansk Handicap 
Forbund (DHF). Igen i år har vi samlet en stor gruppe brugerrådsrepræsentanter og medarbejdere 
fra en halv snes brugerråd landet over.  

I år er temaet: Hvad kan vi bruge brugerrådet til – og hvordan arbejder vi for at få vores ideer 
igennem.  

Det er tilbagevendende, at brugerrådene har behov for at drøfte, hvordan de konkret og helt 
praktisk arbejder med at få indflydelse og få deres ideer realiseret. Det arbejdede vi med på årets 
landsmøde.   

Samarbejdet i CP Norden 

CP Danmark har i flere år været meget engageret i det nordiske samarbejde med CP-foreninger i 
Norge, Sverige, Island og Færøerne. Der holdes et årligt nordisk møde, og i april 2018 var det CP 
Danmarks tur til at være vært. Mødet blev afholdt dels i Handicaporganisationernes Hus og dels på 
Elsass Instituttet.  Til dækning af udgifterne til mødet fik CP Danmark som vært bevilget knap 
50.000 kr. fra Nordens Velfärdscenter, som efterfølgende har godkendt afrapporteringen af det 
vellykkede arrangement, der samlede 25 deltagere fra de nordiske CP-foreninger. 
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Temaet i år var ’Den sundhedsmæssige behandling af mennesker med cerebral parese’. Emnet 
blev behandlet af gode sundhedsfaglige oplægsholdere, der satte gang i diskussionerne. 
Derudover var der også lagt op til en større erfaringsudveksling organisationerne imellem med 
status på CP Norden samarbejdet samt en unge-session, hvor den yngre del af forsamlingen 
drøftede deres udfordringer. Samarbejdet har givet tætte relationer. Vi bruger hinanden og 
udveksler bl.a. informationsmateriale, oplægsholdere og gode ideer, ligesom samarbejdet også 
har skabt større forståelse for vigtigheden af den kognitive indsats. 

I programmet på Elsass Instituttet hørte deltagerne om Elsass Fondens arbejde, den fysiske 
trænings betydning for mennesker med CP og hvilke krav, vi bør stille til fremtidens hospital. 
Baggrunden er det nye projekt BørneRiget, der i de kommende år opføres ved Rigshospitalet, og 
som Elsass Fonden har støttet med et større millionbeløb. 

Ulandsarbejde 

Uganda 

Med midler fra Handicappuljen, som administreres af Danske Handicaporganisationer, har CP 
Danmark et tre-årigt ulandsprojekt i Uganda. Under overskriften 'Supporting people with CP in 
Uganda' arbejder vi for at forbedre livskvaliteten for mennesker med CP i det afrikanske land. Helt 
konkret sker det blandt andet ved at skabe en fysioterapeutisk indsats, gøre opmærksom på 
rettigheder for mennesker med CP og styrke den lokale CP-organisation. Projektet køres i 
samarbejde med den ugandiske CP-organisation, med DHF (som bistår CP Danmark med den 
administrative styring) samt med frivillige kræfter i CP Danmark. Projektet kører til ultimo 2020. 

I november 2018 deltog CP Danmark i en større workshop i Uganda arrangeret af Danske 
Handicaporganisationer. Formålet var at bruge en særlig evalueringsmetode – Outcome 
Harvesting – til at identificere de gode resultater, vi har opnået i Uganda. Det var en rigtig god tur, 
hvor vi dels mødte vores ugandiske samarbejdspartnere og dels blev bekræftet i, at CP Danmarks 
engagement gør en forskel for mennesker med cerebral parese i Uganda. 

CP Danmark har fået en bevilling til at skabe en dokumentarfilm om cerebral parese i Uganda og 
de gode resultater, som CP Danmarks indsats har betydet dernede. Planen er at optage filmen 
inden sommer 2019. 

IV: Kommunikation 

Informationssamfundet er nærmest eksploderet indenfor de seneste år. En stadig stigende strøm 
af informationer, nyheder, salgsfremmende henvendelser, forespørgsler, undersøgelser, 
opfordringer m.v. strømmer til sekretariatet hver dag. Det er blevet nemt at komme i kontakt med 
hinanden.  

Vi er bevidste om betydningen af en god dialog med alle, derfor har de senere års strategiplaner 
netop haft fokus på den målrettede og målgruppespecifikke kommunikation. Vi bestræber os på, 
at sproget og formen altid giver mening for modtageren. 

Det tager tid, men det er vigtigt, at vi på alle fronter har en klar og tydelig kommunikation, som 
gør CP Danmark synlig over for alle vores interessenter. For at sikre, at vi kommunikerer om det 
vores medlemmer og brugere af vores kommunikationsprodukter ønsker, har vi forsøgt at 
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etablere sparringsgrupper til alle vores platforme bestående af personer, som er direkte brugere 
af det pågældende kommunikationsprodukt. Det har vist sig svært at få engageret folk til 
sparringen, men de første små grupper er nu etableret. 

 Hjemmesiden 

Hjemmesiden er fortsat en central del af foreningens kommunikation – særligt overfor potentielle 
medlemmer, som vi gerne vil have til at melde sig ind i foreningen. Søger man på Google efter 
”cerebral parese” kommer der flere sider fra CP Danmarks hjemmeside blandt resultaterne. Vi har 
arbejdet målrettet med at få vores sider til at rangere højere i Google – et arbejde der er gået 
rigtig godt. 

I forbindelse med foreningens navneskifte er hjemmesiden flyttet til www.cpdanmark.dk – det har 
betydning for vores resultater i Google på kort sigt, men på længere sigt vil vi være tilbage, hvor vi 
lå før navneskiftet. 

Vores hjemmeside fortsætter med at blive udviklet, for eksempel er hjemmesidens unge-område 
blevet ændret i design og indhold for bedre at matche unge med CP. Der er nu viden, forum, chat, 
videoer m.m. Hjemmesiden byder fortsat på masser af information og viden, aktivitetskalender, 
hvor alle kredsenes arrangementer kan findes, oversigt over vores pjecer og overblik over vores 
medlemstilbud, og så bruges siden også til kampagner i samspil med Facebook, hvor folk klikker på 
en Facebook-annonce og lander på en særlig side på hjemmesiden, hvor de kan melde sig ind.  

Nyhedsbrevet 

Nyhedsbrevet sendes normalt ud én gang om ugen, men ikke på en fast dag, og det kan også 
sendes ud to gange ugentligt, hvis behovet er der. Typisk indeholder nyhedsbrevet tre-fem 
historier om CP-relaterede emner. Det kan være handicappolitisk nyt, nyt om foreningen, en 
historie om en person med CP, tips om rådgivning, kurser m.m. Nyhedsbrevet sendes ud til knapt 
2.000 modtagere, og typisk vælger godt 40 procent at åbne det, hvilket er et ganske fint tal, når 
man sammenligner med andre nyhedsbreve. I øjeblikket indhenter vi holdninger og erfaringer 
med nyhedsbrevet fra forskellige modtagere. Det skal bruges til at evaluere og udvikle 
nyhedsbrevet i løbet af 2019. 

Medlemsmagasinet CP INDBLIK 

Som en del af magasinindholdet har vi nu i flere år kørt med specielle temasider i hvert nummer, 
som går lidt tættere på et emne, der har sammenhæng med CP-diagnosen. Fra gang til gang 
fokuserer emnet enten bredt eller på forskellige aldersgrupper. Siden april 2018 har udgivelsernes 
temaer været: Få styr på økonomien, Ridefysioterapi, Ung med CP, Frihedsteknologi, Ældre med 
CP, Foreningens navneskift og Smerter.  

Medlemsmagasinet, der udkommer seks gange årligt, har nu i snart to år heddet CP Magasinet 
INDBLIK. Bladets økonomi har i 2018 været god og stabil. Annonceindtægter fra FL Reklame og 
bladtilskud fra Kulturministeriet dækker tilsammen tryk- og distributionsudgifter. 
Annoncemarkedet er under pres og en lille nedgang i annonceindtægterne forventes i 2019. 

Pressearbejdet 
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CP Danmarks ungesatsning, Ung Til Ung Linjen, var i Go’ Morgen Danmark på TV2 i april 2018, hvor 
de to samtalepartnere Anna og Frederik fortalte om initiativet.  

Som altid har direktør Mogens Wiederholt haft debatpennen spidset i Altinget, der i perioden har 
bragt indlæggene ’Forældre tvinges til at sende handicappede unge på døgninstitution’, 
’Spastikerforening: Forebyggende screeninger overser handicappede’ og ’Overvågning af børn 
med svært handicap er slet ikke så dyrt’. 

Mogens Wiederholt havde også debatindlægget ’Nej til overvågning i hjemmet fører til bølge af 
døgnanbringelser’ i Dknyt i maj samt ’Undergrav ikke inklusionen af elever med fysiske handicap’ i 
Folkeskolens debatsektion.  

Landsmødets udtalelse om sundhed resulterede i debatindlægget ’Handicap skygger for sygdom 
og dårligt helbred’, der blev bragt i knap 20 medier landet over i efteråret 2018. 

Landsformand Lone Møller har været medforfatter til et debatindlæg i Kristeligt Dagblad med 
overskriften ’Nej til overvågning kan føre til bølge af uværdige og urimelige døgnanbringelser’ og 
medforfatter til tre debatindlæg på Altinget: ’Borgernes retssikkerhed er under voldsomt pres’, 
’Hjælpeordningen er udhulet og undergravet’ og ’Bosteders sundhedsindsats er problematisk’. 

Mogens Wiederholt har udtalt sig til medierne om en sag fra Hillerød om det rette skoletilbud og 
ligeledes i en sag fra Tønder Kommune, hvor en ung mand med cerebral parese var 1 min og 48 
sekunder fra at berettiget til at få hjælp. 

Mogens Wiederholt var gæst i Hjernekassen på P1, der i marts 2019 havde en udsendelse om 
cerebral parese. 

Foreningens nye navn blev omtalt i godt 10 forskellige medier landet over, mens tildelingen af 
Helene Elsass Prisen nåede ud i omkring 30 medier. 

Sidst i beretningsperioden bragte Berlingske Tidende et portræt at landsformand Lone Møller 
’Derfor skal du sige cerebral parese - ikke spastiker’, der også blev bragt i en lille håndfuld jyske 
regionalaviser. 

Facebook – og andre sociale medier 

CP Danmark er på Facebook, og det er en vigtig platform til at kommunikere til og med vores 
medlemmer. Vores side har i første omgang skiftet navn fra ’Spastikerforeningen’ til ’CP Danmark 
– tidligere Spastikerforeningen.’ På den måde bliver foreningens navneskifte rodfæstet af flere 
omgange. 

Vores Facebook-side udvikler sig meget tilfredsstillende, og vi har i dag små 3.300 følgere – det er 
300 flere end sidste år. Vi bruger stadig mere og mere tid på at lave indhold til Facebook, så 
opslagene bliver en god blanding af politiske nyheder, arrangementer, kurser, annoncering af 
ledige uger i sommerhuset, efterlysning af gode historier til magasinet og meget mere. Vi får 
mange henvendelser og spørgsmål via Facebook, både gennem opslag og messenger-funktionen. 
Medlemmerne har derved fået endnu bedre muligheder for at komme i kontakt med sekretariatet 
og får svar på deres henvendelse inden for meget kort tid. 
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I år har vi valgt at reducere det trykte kursuskatalog for at bruge mere tid og flere penge på 
målrettet annoncering af kurser gennem Facebook. Det har vist sig at være en fin strategi, idet vi 
indtil videre har haft fulde huse til vores kurser og nøjagtig lige så meget opmærksomhed ellers. Så 
det gør vi igen til næste år.  

Vores Facebook-gruppe ’Spastikerforeningen Danmark’ er lavet om til et forum, og nu hedder CP 
Danmark Forum. Her kan medlemmer poste opslag om arrangementer, debattere, spørge andre til 
råds osv. Forummet har 2.100 medlemmer og vokser – således har der været en tilgang på over 
100 det sidste år. Medlemmerne er aktive, således har der alene i marts måned været mere end 
2.600 opslag, kommentarer og reaktioner. Forummets indhold er primært brugerstyret men 
opslag bliver overvåget af sekretariatet, så retningslinjerne bliver overholdt.  

Vi har desuden ungeforummet Ung-til-Ung, der i skrivende stund har 230 følgere. Det er planen at 
vi skal have mange flere, når ungeindsatsen genoptages. Indtil videre kører denne side på lavt blus 
men der er nyt indhold hver uge. 

 

Direktør Mogens Wiederholt er aktiv på sin Twitter-profil, hvor han tweeter handicappolitik og 
synspunkter. Twitter er meget oplagt til politisk kommunikation med politikere, lobbyister, 
meningsdannere og journalister, derfor er strategien, at direktøren fører an her. Følg direktøren 
på Twitter – enten direkte eller via vores hjemmeside, hvor man kan følge direktørens tweets.  
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Kurser 

Kursusåret 2018/19 gik godt og vi havde kurser fordelt over hele landet fra Aalborg til København.  
Den store succes i 2018 var kurset om udtrætning, der havde over 40 tilmeldte og en lang 
venteliste, og Ungdomsweekenden på Musholm var også populær blandt de unge deltagere.  

I år har vi indtil videre blandt andet afholdt kurser om smerter med 40 deltagere, 
bedsteforældrekursus i Aarhus, hvor vi mødte flere gengangere - der var simpelthen deltagere, der 
havde været med et par år før! I starten af april stod den på det at blive ældre med CP, hvor læge 
Jens Bo Nielsen talte for små 50 tilmeldte i vores eget hus, mens specialkonsulent Malene Gerd 
Petersen i Aarhus underviste om familietid, blandt andet om, hvordan man får den store 
tidskabale til at gå op, når der skal være plads til alle familiens børn med og uden cerebral parese?  

2018 blev også året, hvor vi fik gang i webinarer, hvilket viste sig at være meget populært. Vi kører 
videre i 2019 med nye emner og undervisere.  

Kursusudvalget er altid interesseret i forslag og ideer til nye kurser. Skriv gerne til kursuskonsulent 
Trine Kamp Larsen på tkl@cpdanmark.dk eller på Messenger, så tages ideen med videre til 
kursusudvalget. Vi kan ikke love, at alle forslagene bliver gennemført, men vi prøver at tage 
hensyn til så mange som muligt.   

V: Kredsene  

I de seneste år har flere kredse oplevet det meget positive, at nogle af de berømte ’Tordenskjolds 
soldater’ efter lang og tro tjeneste er blevet afløst af unge, friske medlemmer, der vil tage ansvar 
og give et nap med i bestyrelsesarbejdet. Endda så meget, at der nu sidder helt unge på 
formandsposterne i både Sønderjylland og Nordjylland. En rekruttering, der forener ungdommelig 
energi med stor rutine og erfaring, vil kunne sikre at det lokale engagement fortsat udvikler sig i en 
positiv retning. 

For en meget stor og vigtig del af foreningsarbejdet foregår fortsat ude i vores lokalkredse. 16 
lokale bestyrelser fordelt over hele landet sørger for, at CP Danmark også er synlig ude i landet. En 
vigtig del af kredsarbejdet, er at skabe en platform for fællesskaber mellem mennesker med CP og 
deres pårørende. Det er vigtigt, at der løbende er et lokalt tilbud om at være en del af et 
fællesskab, hvor man kan udveksle erfaringer, møde andre med samme problemer som en selv 
etc. Her spiller kredsen en meget stor og vigtig rolle. 

Lokalkredsene arbejder derudover med at påvirke de kommunale beslutningstagere. Specielt når 
kommunerne fortager besparelser, vedtager budgetter og igangsætter frikommuneforsøg gælder 
det om at være på vagt. Her søger mange af vores kredse deres indflydelse, som 
tillidsrepræsentanter for CP Danmark samt gennem det handicappolitiske arbejde i DH’s 
lokalafdelinger og de kommunale handicapråd. Rigtig mange steder bliver der udført en stor og 
prisværdig indsats. 

Opfordring til at benytte § 18-mulighederne 

Sekretariatet producerede i 2018 et udførligt materiale om mulighederne for at søge § 18 midler 
til frivilligt socialt arbejde i landets kommuner. Dels blev der udarbejdet en beskrivelse af hvordan 
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man søger, og dels et skema, hvor de direkte elektroniske link til kredsens kommuner var anvist 
med ansøgningsfrister. Materialet blev sammen med en personlig mail, og en opfordring til at 
benytte sig af den gode støttemulighed, udsendt til alle kredsformænd i oktober. 

Tilbagemeldingerne var fine, og vi håber, at det har givet inspiration til at gøre noget aktivt for at 
benytte denne enestående mulighed for at styrke kredsøkonomien og få igangsat endnu flere 
aktiviteter til glæde for foreningens medlemmer. 

Medieovervågning til kredsene og tillidsfolk 

Vi følger løbende mediernes dækning af mennesker med CP via daglige rapporter fra Infomedia. 
En ugentlig oversigt er siden begyndelsen af 2014 sendt ud til de kredsformænd, 
kredsnæstformænd, CP Ung og HB-medlemmer, der har ønsket det. Der er en del, som ikke 
benytter dette tilbud, og vi kan kun opfordre til, at man benytter sig af det. Det er en let og enkel 
måde at orientere sig i, hvad der sker på CP-området. 

Kvartalsvis nyhedsbrev til kredsene 

Fra 2014 er der kvartalsvis sendt et elektronisk nyhedsbrev til kredsformænd, næstformænd, CP 
Ung og HB-medlemmer. Det indeholder hver gang fem-otte relevante nyheder/opdateringer/tips 
om emner, der berører kredsene og CP Danmarks arbejde. Vi fortsætter med denne service og 
tager gerne imod forslag, som kan forbedre nyhedsbrevet.  

Hjerneugen – også lokalt  

Fra centralt hold har CP Danmark nu i fire år været en aktiv del af Hjerneugen, der altid finder sted 
i uge 11. Vi har samarbejdet godt med de seks andre hjerneforeninger; Alzheimerforeningen, 
Epilepsiforeningen, Hjernesagen, Hjernerystelsesforeningen, Hjerneskadeforeningen og 
Parkinsonforeningen om nogle spændende fælles aktiviteter, og rundt omkring i landet har flere 
kredse på skift involveret sig i Hjerneugen.  

I år havde kredsen på Bornholm involveret sig i et spændende arrangement med psykolog Ann E. 
Knudsen, der til et aftenarrangement i Aakirkebyhallerne fortalte om, hvor svært det kan være at 
skelne mellem ’dårlig opdragelse’ og en anderledes adfærd, der skyldes en hjerneskade. 

Der var fuldt hus med 100 deltagere og en lang venteliste, så det er et arrangement, der bliver 
gentaget. Både i 2018 og i 2019 har enkelte kredse indgået i et lokalt hjerneuge-samarbejde. 

VI: CP Ung 

I år var vores omdrejningspunkt på årsmødet i 2018, at vi forsøgte at inddrage deltagerne mest 
muligt ved at lave workshop om, hvilke aktiviteter og andre tiltag CP Ung kunne tag fat på i 
fremtiden, da vi var ved at være løbet tom for idéer. Vi fik mange gode idéer, som vi kan bruge af i 
vores fremtidige arbejde. 

I år blev CP Norden-konferencen afholdt i Danmark, og det betød, at vi stillede med flere fra 
bestyrelsen. Emnet om sundhedsbehandling af mennesker med cerebral parese var bestemt også 
relevant for vores målgruppe. Derudover havde vi en separat seance med de andre deltagende 
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unge fra hhv. Norge og Island, hvor vi fremviste de nyeste initiativer med Ung til Ung-universet i 
samarbejde med Jorunn Lande Messel.     

Vi var i år stærkt til stede på Folkemødet på Bornholm. Som noget nyt havde vi valgt at arrangere 
vores egen event (debat) på Folkemødet. Det skyldtes primært en henvendelse fra fagforeningen 
Socialpædagogerne, der kontaktede os og spurgte, om vi kunne bruge dem til en paneldebat. På 
under to måneder lykkedes det os at stable en event på benene med overskriften "Det digitale liv 
og dets udfordringer for unge med handicap". Panelet bestod af Marie Sonne, næstformand hos 
Socialpædagogerne, Esben Kullberg, sekretariatschef hos Foreningsfællesskabet Ligeværd og CP 
Ungs formand, Cæcilie Nisbeth. 

Ud over CP Ungs egen debat deltog vores formand også i panelet i to andre debatter på 
Folkemødet. En event hos Institut for Menneskerettigheder, om hvordan man får 
handicappolitikken højere op på den politiske dagsorden. Derudover deltog hun i CP Danmarks 
event om, hvordan vi sikrer os, at personer med kognitive vanskeligheder (især personer med CP) 
får den rette hjælp og støtte, så de kan klare sig på arbejdsmarkedet. Her fortalte hun om sine 
erfaringer med at være ude på arbejdsmarkedet. 

I efteråret har vi haft to spændende fyraftensmøde i Holbæk og Høje-Taastrup i samarbejde med 
hhv. Kreds Nordvestsjælland og Kreds Københavns Omegn. I Holbæk handlede det om at blive 
voksen med CP, hvor Elsass Instituttets afgående udviklingsdirektør, Peder Esben, kom og fortalte 
for 50 fremmødte deltagere. I begyndelsen af november afholdte vi fyraftensmøde for 45 
deltagere om udtrætning som følge af kognitive vanskeligheder med psykolog, Klaus Christensen. 

Det lykkedes os her i slutningen af marts 2019 at få afviklet fyraftensmødet om udtrætning igen – 
denne gang i Vejle. Igen var der fuldt hus og 40 forventningsfulde deltagere dukkede op for at 
blive klogere på emnet udtrætning.  
Undervejs i fyraftensmødet var der en længere snak om behovet for at lave netværk ud fra emne 
og interesser og ikke geografi. Forældrene, der deltog, kom fra det meste af Jylland, de følte sig 
meget alene i hverdagen og savnede nogle andre forældre at sparre med om udtrætning hos 
deres børn og generelt om kognitive vanskeligheder.  

Som noget nyt er vi så småt begyndt at samarbejde med Elsass Fonden/Elsass Instituttet i 
Charlottenlund. Det var dem, der tog kontakt til os, og vi tog en snak med dem om, hvordan vi 
kunne arbejde tættere sammen. Det er foreløbig mundet ud i, at vi med stor succes afviklede 
årsmødet 2019 i deres flotte lokaler. I forbindelse med generalforsamlingen fik vi et nyt ansigt i 
bestyrelsen, nemlig Frederik Walter Olsen, som også er aktiv i Ung til Ung Linjen.  

UngVærk 

I løbet af i 2018 har en gruppe unge med let CP i og omkring CP Danmark gået sammen om at 
finde ud af, hvad unge vil have at CP Danmark skal tilbyde nu og i fremtiden. Gruppen kalder sig 
UngVærk og er nu ved at lave et pilotprojekt, hvor de vil interviewe et mindre antal unge med alle 
grader af CP. 
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VII: Persondataforordningen 

Persondataforordningens betydning for kredsene, CP Ung og klubberne 

Foreningens sekretariat arbejdede i en længere periode i foråret 2018 målrettet på at forberede 
de administrative arbejdsgange således, at vi som forening overholder reglerne i den nye 
persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. I forberedelsesarbejdet har der været 
stor fokus på, at vi i sekretariatet håndterer både personlige data og de personfølsomme data 
korrekt.  Det gælder også for tillidsfolkene og deres arbejde ude i kredsene, i CP Ung og i 
klubberne.  

Sekretariatet har udarbejdet en instruks, hvori det fremgår, hvilke oplysninger man skal være 
ekstra opmærksom på, og hvordan de skal håndteres for at opfylde de nye regler. Instruksen, der 
blev udsendt til kredse, CP ung og klubber i maj 2018, skal forelægges de respektive bestyrelser, 
underskrives og tilbagesendes til sekretariatet. En procedure, der skal gentages hvert år 
umiddelbart efter de respektive generalforsamlinger, årsmøder m.v. for at sikre, at alle tillidsfolk 
er klar over deres ansvar. 

Udsendelsen af instruksen har sat fokus på persondataforordningen og den måde 
tillidsrepræsentanternes fremadrettet skal beskytte medlemmernes persondatarettigheder. 
Sekretariatet følger løbende op ved at kontakte kredsene, CP Ung og klubber, således at alle kan 
føle sig trygge ved den nye persondataforordning. 

Dokumenthåndterings-/journalsystem, Teamshare 
 
Benjamin Steengaard Rasmussen og Birgit Cornett er nu i fuld gang med det forberedende arbejde 
til vores nye dokumenthåndterings-/journalsystem, Teamshare. Det indebærer blandt andet at få 
overblik over vores arbejdsopgaver, indhente erfaringer fra andre organisationer, der bruger 
systemet, samt udvikle egne retningslinjer for, hvordan sekretariatet skal bruge systemet. Der skal 
udarbejdes en grundstruktur og en journalinstruks – og så vil vi inden længe kunne sætte gang i 
selve implementeringsfasen. Vi håber at kunne være i drift sommeren 2019. 
 
 
 


